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Část 1
Vývoj tibetského buddhismus od Padmasambhavy do školy Kagjü
Jedenácté a dvanácté staletí byla v Tibetu, byť politicky nejednotném, obdobím
nebývalého náboženského kvasu. Ten byl v zemi vyvolán v roce 1042 příchodem
a působením bengálského reformátora Atíši (982–1054). 1 Zatím co předchozí
období v tibetském buddhismu za prvních králů-čhögjalů (dharmarádžů) v 7. a 8.
století je označováno jako ngadar, to jest období »dřívějšího hlásání či šíření«

1

Alaka Chattopadhyaya, Atīśa and Tibet. Life and Works of Dīpaṃkara Śrījñāna in Relation to the
History and Religion of Tibet. With Tibetan Sources Translated under Lama Chimpa (Calcutta: R.
Maitra at R. D. Press, 1967; repr. Varanasi: Motilal Banarsidass, 1981).
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Obrázek 1
Ctihodný Gampopa Sönamrinčhen (1079–1153)
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Obrázek 2
Padmasambhava se svou družkou Ješecchogjal (8. stol.)
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buddhismu spojované s činností věrozvěsta Padmasambhavy 2 a dalších indických
mistrů Šántarakšity, Vimalamitry, Kamalašíly a dalších a pro podobu jimi
uvedeného a hlásaného buddhismu se užívá názvu Ňingma (doslova ‘Stará škola’)
a jeho stoupenci jsou nazýváni ňingmapovci (ňingmapa).
Pro to poatíšovské období se vžilo označení čhidar, to jest období
»pozdějšího hlásání či šíření« buddhismu a je charakterizováno vznikem řady
dosud existujících škol tibetského buddhismu, souhrnně zvaných Sarma (doslova
‘Nové školy’).
Tak Atíšův žák Domtön Gjalwädžungnä (1004-1064) založil v roce 1057
školu Kadam (doslova ‘Ústní příkazy’), dnes již v původní podobě neexistující, z
níž se později vyvinula Congkhapova (1357–1419) škola Gelug (doslova ‘Ctnostná
řehole’); školu Sakju (podle jména mateřského kláštera Sakja v Zadním Tibetu),
slující učeností, založil v roce 1073 Könčhoggjalpo; na tuto navazovala o něco
mladší Šerabgjalcchänova (1292–1361) škola Džonang, Butön Rinčhendubova
(1290–1364) škola Žalu a další.
K nejvýznamnějším tehdy vzniklým školám patří škola Kagjü (doslova ‘Ústní
tradice’), přežívající v mnoha rozvětvených podobách úspěšně dodnes pod
různými názvy (zpravidla podle názvů mateřských klášterů), jako Dagpokagjü,
Kamcchangkagjü, Karmakagjü, Cchalpakagjü, Baramkagjü, Phagmodupakagjü,
Dugpakagjü, Digungkagjü a Šangpakagjü. Jejím příslušníkům se říká shodně
kagjüpovci (kagjüpa).
Škola vychází z učení pozdního indického buddhismu, tzv. tantrajány (cesta
tanter, tib. dordžethegpa, tzv. ‘diamantový vůz’), které hlásali indičtí mahásiddhové
(‘velesvětci’) Tilópa (928–1009) a Nárópa (1016–1100).3
Věroučným jádrem školy Kagjü je učení o ‘Velké pečeti’ (tib. čhaggja čhenpo,
sans. mahámudra) a ‘Šest Nárópových nauk’ (tib. Náro čhödug). První představuje
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Padmasambhava, Le dict de Padma. Padma Thang Yig. Le manuscript de Lithang, přel. GustaveCharles Toussaint (Paris: Ernest Leroux, 1933); Guru Padmasambhava, Die Geheimlehre Tibets,
vyd. Karl Scherer (München: Kösel, 1998).—Obecně k době příchodu a působení prvních
hlasatelů buddhismu v Tibetu viz z českých prací z posledních let: Cipön Wangčhug Dedän
Žagabpa, Dějiny Tibetu [Tibet, 1967], z angl. přeložil Josef Kolmaš [2000] (Praha: Nakladatelství
Lidové noviny, 2. vyd. 2008); Josef Kolmaš, Tibet z antropologické perspektivy (Brno: Nadace
Universitas Masarykiana, 2002); týž, Tibet: Dějiny a duchovní kultura (Praha: Argo, 2004); týž,
Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie (Praha: Libri, 2009); týž, Slovník tibetské
literatury (Praha: Libri, 2010); týž, Tibet (Praha: Libri, 2011. Stručná historie států); Tarthang
Tulku, Starověký Tibet [Ancient Tibet, 1986], z angl. přeložil Josef Kolmaš (Praha: Vyšehrad,
2006).
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The Life and Teaching of Nāropa, přel. Herbert V. Guenther (Oxford University Press, 1963).
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Obrázek 3
Ctihodný Atíša (982–1054)
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Obrázek 4
Mahásiddha Tilópa (928–1069), patriarcha školy Kagjü
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Obrázek 5
Nárópa (1016–1100), učitel Marpy Překladatele
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pochopení smyslu a obsahu buddhistického pojmu ‘prázdnoty’ (sans. šúnjata, tib.
tongpaňi) jako univerzálního fenoménu. K jeho pochopení se podle tibetské
tradice dospívá třemi postupy: nazíráním (tib. ta), rozjímáním (gom) a praktickou
činností (čö). Všichni žijeme v domnění, iluzi, představě, že vidíme něco, ale ono
to ve skutečnosti není. Každý jev je jako ‘pečetí’ či ‘cejchem’ (čhaggja)
poznamenán prázdnotou—všechno je ve své podstatě »prázdné«, ve skutečnosti
»neexistující«. Co vidíme a vnímáme je pouze vnější projev vnitřní »nicoty«, je to
jakási »existence neexistence«, »bytí nebytí«. V obecné filozofické a etickopsychologické rovině má koncept prázdnoty vést k poznání, že mnohé, co se
pokládá za důležité, je v podstatě nedůležité, protože je to bezobsažné,
nepodstatné, nicotné a v konečné instanci tudíž svým způsobem zbytečné a
marné.4
Druhou charakteristikou školy Kagjü je praktikování »Nárópových šesti
nauk«. Ty představují soubor meditačních technik a postupů a jsou jimi: 1)
vytváření ‘vnitřního tepla’ (tib. tummo); 2) zakoušení vlastního těla jako přeludu
(gjulü); 3) využívání stavu snění (milam); 4) vnímání ‘jasného světla’ (ösal), svítícího
samo od sebe a osvětlujícího vše ostatní; 5) učení o posmrtném mezistavu bardo;
6) používání přenášení vědomí (phowa). Osvojení si těchto šesti meditačních a
okultních praktik slouží jako prostředek k dosahování duchovního osvícení (sans.
bódhi, tib. čhangčhub).
Právě u posledně jmenovaného Nárópy se v jeho linii vzdělával Marpa
Čhökjilodö (1012–1097), v Tibetu nejčastěji s přídomkem Locáwa (‘Překladatel’).
Ten Nárópovy myšlenky a praktiky uvedl do Tibetu a je považován za
duchovního otce školy Kagjü.
Marpa představuje v tibetském buddhismu zcela výjimečný zjev—sedlák,
myslitel, guru a nakonec jeden z nejuctívanějších světců a učitelů tibetského
buddhismu. Na rozdíl od jiných Mistrů byl Marpa laik s početnou vlastní
rodinou i neméně početnými stoupenci.
Neutěšený stav buddhismu v Tibetu, vystaveného rostoucímu útlaku ze
strany špatných vládců, zrodil v Marpovi touhu navštívit Indii a studovat
Buddhovu nauku přímo v místech jejího zrodu. Marpův životopisec líčí barvitě
tři jeho cesty do Indie, spojené s riskantními přechody horských průsmyků,
nebezpečím loupežných přepadů, dotěrností hamižných celníků i neodbytných
daňových výběrčích. Marpa však úspěšně zvládal tyto a všechny ostatní nástrahy
a překážky, jen aby mohl stanout před svým vytouženým učitelem, jóginem
Nárópou. Netušil, že pravé utrpení mu teprve nastane, až ho učitel bude
podrobovat nejrozmanitějším zatěžkávacím zkouškám na cestě k duchovnímu
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Porovnej starozákonní biblické »Pomíjivost, samá pomíjivost«, Kniha Kazatel 1.2.
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sebezdokonalení. I zde však Marpa výtečně obstál a navíc zvládl všechny tantrické nauky, z nichž mnohé později uvedl do Tibetu, kde se udržují až po naše časy.
K nejčelnějším reprezentantům kagjüpovské tradice tibetského buddhismu
patří Marpův přímý žák a pokračovatel Žäpadordže (1040–1123), celým jménem
nazývaný Mila Žäpadordže (‘Mila, Usměvavý hromoklín’). Vzhledem k jeho
libozvučnému hlasu a dobře se poslouchajícím písním ho jeho současníci také
nazývali Thöpaga (‘Ten, který se dobře poslouchá’, případně ‘Sluch oblažující’).
Proslul především jako strohý asketa-jógin a skvělý mystický básník, z jeho
geniální mysli neustále tryskal pramen duchovní inspirace.
Na rozdíl od jiných tibetských náboženských reformátorů Milaräpa nikdy
neprahnul po tom, aby kolem sebe shromáždil žáky, vytvořil novou organizaci,
založil klášter. Dával spíš přednost životu žebravého mnicha-poustevníka
stranícího se pedantických buddhistických učenců a dogmatických tantriků,
zdůrazňujících především vnější, jevovou stránku Dharmy před jejím vnitřním
obsahem. Milaräpa usiloval kráčet k buddhovství—obdobně jako jeho současník
a protějšek v křesťanské Evropě František z Assisi k svatosti—cestou prostého
chápání a pokorné praxe. Pro svou nekonvenčnost a jednoduchost si Milaräpovo
duchovní poselství plným právem zaslouží být zváno kvintesencí praktického,
každodenního buddhismu.
Podle údajů v jeho životopisu měl Milaräpa žít v letech 1052 (rok vody a
draka, čhu 'brug) až 1135 (rok dřeva a zajíce, šing jos). Avšak podle pozdějšího
upřesnění a zpětné emendace tibetské chronologie žil o jeden celý dvanáctiletý
cyklus dříve, tedy v letech 1040 (rok železa a draka, lčags 'brug) až 1123 (rok vody a
zajíce, čhu jos).
Tibetská tradice připisuje Milaräpovi autorství slavného cyklu jedenašedesáti
lyricko-mystických poem—Gurbum (mgur 'bum, ‘Sto tisíc písní’)—představujících
vedle vlastních cenných jógických zkušeností a rad, týkajících se nejrůznějších
stránek duchovního života, také básnickou oslavu nedotčené přírody tibetských
velehor a života tibetského lidu. Ve skutečnosti je však Milaräpa pouze
původcem hlavních myšlenek tohoto díla, případně formy jejich vyjádření, zatím
co pravým sestavitelem sbírky v její nynější podobě je Sanggjägjalcchän (1452–
1507), nazývaný svým exoterickým jménem ‘Jógin zdobený lidskými kostmi,
potulující se po pohřebištích’ a všeobecně přezdívaný Cangňön (‘Blázen z
Cangu’).5 Ten je také autorem Milaräpovy biografie Namthar (rnam thar) z roku
1488.6

5

Gurbum aneb Sto tisíc písní jógina Milaräpy, z tib. přeložil Josef Kolmaš (Praha: Academia, 2009).
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K nejproslulejším představitelům první generace kagjüpovců v Tibetu patří a
vlastním tvůrcem organizační struktury školy Kagjü a systemizace jejích nauk je
Milaräpův žák Gampopa Sönamrinčhen (1079–1153).

Část 2
Gampopa Sönamrinčhen—život a dílo
1 Život
Je-li Marpa Čhökjilodö pokládán za zakladatele kagjüpovské linie tibetského
buddhismu a Milaräpa Žäpadordže za nejkrásnější její květ, je Gampopa
Sönamrinčhen aliases Daöžönnu, Digom Sönamrinčhen, Dagpo-lhadže plným
právem označován za hlavního systematizátora nové tradice a za vlastního tvůrce
její mnišské organizace.
O Gampopovi, svém nejpřednějším duchovním synovi, Milaräpa ve svém
Gurbumu aneb Sto tisíci písních (kap. 38, str. 417 ad.) praví:
Když guru Marpa Lhodagpa (Čhökjilodö) vykládal jógéšvarovi [velejóginovi]
Žäpadordže Milaräpovi jeho podivuhodný sen o čtyřech sloupech,[7] předpověděl mu,
že bude mít jedinečného, s nikým nesrovnatelného duchovního syna, svatého
Gampopu. Také Milaräpovo ochranné božstvo Vadžrajóginí mu předpověděla, že
bude mít dvacet pět žáků-siddhů, jednoho jako slunce, druhého jako měsíc a ostatní
jako hvězdy a že Gampopa bude z nich ten nejskvělejší, že bude jako slunce.
Rovněž i sám Buddha Šákjamuni v Bílé lotosové sútře velké slitovnosti pravil:
»Ánando, v budoucnu po mém odchodu do nirvány se objeví na severu mnich
jménem Cchočhe, “Léčitel”. Ten prokazoval vynikající úsluhy stovkám a tisícům
dřívějších buddhů, je dobře zakořeněn v ctnostech a ezoterickém myšlení a vstoupil
na čistou cestu mahájány, na cestu přinášející prospěch a blaho mnoha živým
bytostem. Bude to velmi vzdělaný muž, sečtělý ve spisech o bódhisattvovství, pějící
chvály na mahájánu a hlásající čisté mahájánské učení.«
A tak se podle tohoto proroctví stalo, že se v době všestranného úpadku a
poskvrnění v Sněžné zemi na severu objevil člověk, nazývaný Dagpo-lhadže, ‘božský

6

Walter Y. Evans-Wentz, Milaräpa, velký tibetský jógin [Tibet’s Great Yogī Milarepa, 1928], z angl.
přeložil Jiří Viktora (Praha: Canopus, 1996); Eduard Tomáš, Milarepa. (Praha: Gemma89, 1991; 2.
vyd. 1993).

7

Legendární Milaräpův sen o čtyřech vysokých sloupech na čtyřech světových stranách, na
kterých seděla čtyři různá zvířata. Viz Evans -Wentz, Milaräpa, velký tibetský jógin, 165–171.
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Obrázek 6
Marpa Locáwa (1012–1097)
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doktor z Dagpa’, jehož věhlas se šířil po všech zemích […]. Gampopův životní příběh,
praví Milaräpa, »je ovšem rozsáhlý jako sám širý oceán, takže zde podán ve zkratce
představuje z něho pouze kapku« a vypovídá o něm následující:
Velký pán Gampopa se narodil v Tibetu [v roce 1079] v údolí Sewa v Ňalu.
Pocházel z klanu Ňiwa. Jeho otec byl lékař Uco Gabargjalpo. Měl dvě ženy, Janglazu
a Samtändönmu, které mu každá dala syna. Gampopa byl starší a dostal jméno
Tönpadarmadag.
Otec byl zkušeným konzultantem ve světských záležitostech a k témuž
poradenskému řemeslu vedl i svého syna. Už když bylo Gampopovi patnáct let, četl
tantrické spisy Staré školy Ňingma […] a ovládal množství dalších nauk Staré školy.
Osvojil si také Osm oddílů medicíny podle Dharmy, kterým učil jeho otec.
Když posléze dosáhl dvaadvaceti let, oženil se s neobyčejně půvabnou a
talentovanou sestrou mocného místního vládce Darma Ö. Měli spolu syna a dceru,
avšak syn v důledku moru v tom kraji záhy zemřel. Jen co doprovodil jeho mrtvolu na
pohřebiště, skonala i jeho dcera. Po několika dnech chytla tu nemoc i Gampopova
žena. Ale ať jí byly podávány jakékoli léky, žádný nezabíral. Trpěla dlouhou dobu, již
byla blízka smrti, ale pořád se jí nechtělo zemřít.
Gampopa seděl u jejího umírajícího lože a přeříkával jí ze svatých súter. V duchu
si však myslel: »Čím to je, že tato žena, již na konci se svými silami, stále neumírá? Ta
musí být k čemusi na tomto světě upoutávaná!« I pravil jí: »Živí tvorové, kteří
nechápou pravou podstatu sansáry, musí tolik trpět. Ti, kdo si přejí v sansáře, která
štěstí nepřináší, přebývat, jsou tak ubozí a žalostní. Jsem smutný z toho, když vidím,
jak jsou všichni ti pomýlení tvorové připoutáváni ke svým družkám a příbuzným,
viděným jako ve snu. To, že ty ani po takovém tělesném utrpení stále neumíráš, bude
nejspíš proto, že na komsi či na čemsi na tomto světě lpíš! Je-li to domov, kterého se
nedokážeš vzdát, já ho věnuji mnichům; jsou-li to šperky, kterých se nemůžeš vzdát,
já je daruji mnichům a lidem potřebným. Je ještě něco jiného, čeho se nechceš vzdát?
My dva jsme se v tomto žití setkali, protože jsme si to v minulých životech vyprosili.
Ale vinou špatné karmy tě postihla tato zlá nemoc. Chtěl jsem ti pomoct, ale tvoje
utrpení by se jen dále zvyšovalo. Ať už budeš živa, nebo umřeš, já nemám jiné cesty,
než věnovat se Dharmě.«
Žena pravila: »Já teď umírám, mne nedrží na tomto světě ani dům, ani majetek,
ani šperky, ani cokoli jiného. Jsi to pouze ty, můj drahý lhadže, kterého se nemohu
vzdát! Pošlu pro svého bratra Darma Ö, aby dohlédl, že ses nezamiloval do jiných
žen. Ostatně jak jsi sám pravil, rodinný světský život v sansáře pravé štěstí nepřináší.
Lhadže, věnuj se od nynějška z celého srdce pouze Dharmě!«
Gampopa jí odpověděl: »I kdyby ses uzdravila, my dva už nebudeme spolu
manžely; a když zemřeš, zasvětím se pouze a jenom Dharmě a nevezmu si žádnou
jinou ženu za manželku. Mám ti to odpřisáhnout?«
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Obrázek 7
Ctihodný Milaräpa (1040–1123)
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Žena odpověděla: »Vím, že neklameš a nepodvádíš. Věřím ti. Ale přece jen mi to
odpřisáhni.« A tak jí to Gampopa odpřisáhl. A protože bylo potřeba někoho, aby mu
to dosvědčil, přizvali za svědka svého strýce Palsö. Pak si Gampopa položil na hlavu
svatou knihu psanou zlatými písmeny a učinil slib. Jeho žena pak pravila: »Drahý
lhadže, budu tě po smrti škvírou v hrobě pozorovat, zda se věnuješ či nevěnuješ
Dharmě«, a toto řkouc, uchopila ho za ruku, upřeně mu hleděla do tváře, z očí jí
kanuly slzy a vydechla naposled.
Gampopa poté rozdělil všechen majetek na tři díly, z nichž jeden použil na
pokrytí pohřebních výdajů a na obětiny za svou ženu. Potom předal její tělo bohu
ohně, ze zbytků jejích kostí a popela dal zhotovit figurky cchaccha [figurky Buddhy
vytvarované z těsta, hlíny apod., sloužící jako obětiny] a zbudovat čhörten [‘obětní
schrána’, sans. stúpa, buddhistická kultovní stavba. Stúpy byly původně hrobkami či
relikviáři tělesných pozůstatků světců a jiných významných osobností] k její památce,
nazvaný Džomö čhörten, ‘Čhörten mé paní’. Je ho možno v Ňalu vidět dodnes.
A tak když byl jeden díl majetku věnoval na dobročinné účely a druhý na vlastní
Dharmové potřeby, vyřídil všechny pozůstalé ženiny záležitosti, rozhostilo se mu v
srdci blaho. Pomyslel si: »Teď bych se měl věnovat Dharmě«, a uzavřel se do samoty v
Ňithongu.
Gampopův strýc Palsö si jednou pomyslel: »Ten můj nešťastný synovec je nyní
jistě zkormoucen ze ztráty své milované ženy«, a přinesl mu do poustevny čhang
[slabší alkoholický nápoj, vyráběný z kvašeného ječmene nebo z rýže; druh tibetského
piva] a maso a zapředl s ním delší rozhovor. Během něho mu Gampopa pravil:
»Strýci, od té doby, co mi moje žena zemřela, se cítím spokojen a šťasten.« To se
strýce velmi nemile dotklo a rozhořčeně zvolal: »Kde bys našel takovou ženu, jako
byla tato? To by měl slyšet tvůj švagr Darma Ö! Vždyť je to porušení daného slibu!« a
vmetl mu do tváře hrst prachu. Gampopa pouze pravil: »Strýci, což jsi zapomněl?
Učinil jsem přece dříve slib a ty jsi byl toho svědkem. Což se nevěnuji Dharmě?« Na
to strýc: »Synovče, máš pravdu. Já jsem sice už dost starý, ale na Dharmu jsem
sotvakdy pomyslel. Velice se za to stydím. Synovče, jen se dále věnuj Dharmě! Já se
postarám o tvoje pozemky a majetek, aby na nich nevznikla žádná škoda.«
Po nějakém čase se Gampopa vrátil do svého rodného kraje, aby dal dohromady
šestnáct sangů [měnová a hmotnostní jednotka; unce, tael] zlata k úhradě výdajů
spojených se studiem Dharmy. Pak se odebral do kláštera Gjačagri v Phänjulu, kde u
lamy Gjačhilwy vstoupil do řádu, složil sliby gelonga [mnich, který prošel s úspěchem
klášterním školením a získal vyšší duchovní aprobaci. Gelongové jsou vázáni
celibátem] a obdržel své mnišské jméno Sönamrinčhen, ‘Záslužný a Vzácný’. Potom u
gešeů [nejvyšší učený titul tibetských mnichů, získaný po 15–20 letech studia
buddhistické věrouky na základě úspěšné veřejné disputace na náboženská témata]
Šawalingpy a ‘strážce klášterní disciplíny’ (dulwadzinpy) Čhaa studoval sútrové texty.
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U Lodänšeraba z Mönu četl tantry a poslouchal výklady k nim. Od tohoto lamy
obdržel také různá zasvěcení a množství duchovních rad. Od gešeho Ňugrumpy a
gešeho z kláštera Gjačagri vyslechl četná učení školy Kadam. Nakonec si pomyslel:
»Teď bych měl všechna tato učení vyzkoušet v praxi«, a usadil se v klášteře Gjačagri.

O Gampopově charakteru Milaräpa říká:
Gampopa byl člověk, jehož inteligence a soucitnost byly velmi veliké, a hrabivost a
lpění na čemkoli velmi malé; jehož víra a pracovitost byly velmi veliké, a zahálčivost a
lenost velmi malé. Ve dne usilovně četl, naslouchal a přemýšlel a v noci soustředěně
meditoval. Horlivě také konal nábožné obcházení kolem kultovních předmětů a další
ctnostné skutky. Vše prováděl s takovým zanícením, že se mu »Uvnitř těla nevysktl
žádný červ a na těle neobjevil žádný hmyz« [Existuje rozšířená pověra, že opravdový
buddhista je zcela imunní proti útokům dotěrného hmyzu]. Vydržel bez jídla pět či
šest dnů, a přitom se stále cítil skvěle. Dokázal být po mnoho dnů nepřetržitě
pohroužen v meditaci samádhi [stav koncentrace mysli dosahovaný při hluboké
meditaci]. Všechny jeho vášnivé lásky a kruté nenávisti v něm dávno vyhasly. Ve
snách se mu zjevovala všechna znamení, ohlašující dovršení deseti stupňů
bódhisattvovství [deset po sobě jdoucích stavů či stupňů, jimiž musí projít
bódhisattva, než se stane buddhou].

Tolik Milaräpa o svém žáku Gampopovi.
Gampopa se zpočátku přimkl k učení indického reformátora Atíši a jeho
žáků a pokračovatelů, kteří založili v tibetském buddhismu školu Kadam. Její
učení Gampopa shrnul ve své práci Lamrim thargjän (‘Ozdoba stupňů Cesty k
vysvobození’).8 Později pod vlivem Milaräpy přijal učení kagjüpovců, kladoucích
prvořadý důraz na meditativní praxi. Pro své četné stoupence vytvořil dosud
platné regule školy Kagjü. Proslul rovněž jako autor četných náboženských

8

Toto dílo je známé pod dvěma přibližně stejně znějícími tituly: 1) Dam čhos jid bžin nor bu Thar pa
rin po čhe'i rgjan čes bja ba [Všesplňující klenot svaté Dharmy, zvaný Drahocenná ozdoba
Vysvobození], viz Josef Kolmaš, Prague Collection of Tibetan Prints from Derge, 2 vols. (Wiesbaden:
Harrassowitz; Prague: Academia, 1971), 1: 264 (no 1081). 2) Dam čhos jid bžin gji nor bu thar pa rin
po čhe'i rgjan čes bja ba Theg pa čhen po'i lam rim [Mahájánské stupně Cesty, zvané Všesplňující
klenot svaté Dharmy, drahocenná to ozdoba Vysvobození], viz Kolmaš, Prague Collection… (1971),
2: 577 (no 5112). Toto dílo je dostupné v anotovaném anglickém překladu H. V. Guenthera, The
Jewel Ornament of Liberation by Sgam-po-pa (London: Rider, 1930; 3. vyd. 1959); reprint v The
Clear Light Series (Berkeley, CA: Shambhala, 1971).—Collected Works (Gsung 'bum) of Sgam-po-pa
Bsod-nams-rin-chen, reprodukované ve dvou svazcích z rukopisu chovaného v klášteře Bkra-šisčhos-rdzong v Miyad Lahulu jistým Khasdub Gyatsho Shashinem, vyšly v Delhi 1975.—
Reprodukci titulů všech třiceti šesti Gampopových prací (Dwags po'i gsung 'bum) obsahuje
Kolmaš, Prague Collection… (1971), 1: 262–269 (nos 1069–1104).
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traktátů, dodnes zachovaných ve dvou objemných svazcích tvořících jeho
Sebrané spisy (Sungbum).9

2 Dílo
Jedním z nejpopulárnějších Gampopových eticko-morálních prací je rozsahem
nevelké (18 fol.) dílko ‘Drahocenný růženec pro Nejvyšší cestu’—Lamčhog
rintheng.10 V jeho dvaceti osmi kapitolkách, čítajících dohromady 301 většinou
jednovětých sentencí, jsou ve formě lakonických, snadno zapamatovatelných
výroků, instrukcí, podobenství a přirovnání prezentovány Mistrovy duchovní
rady, pokyny či postřehy určené jako jakési vádemékum především adeptům
mnišské dráhy. Mnohé z nich však mají nezřídka obecnou platnost i pro širší
laickou veřejnost.
Dílo je v Evropě známé ve dvou druhotných překladech: 1) v anglickém,11 2)
ve výtažcích do francouzštiny v Alexandra David-Néelová.12 Text David-Néelové
je přístupný také v německém překladu v David-Néel.13

9

»Pokud jde o historii Gampopy, jeho úspěchy při šíření Buddhovy nauky v rodném Gampu v
provincii Dagpo a o jeho velezáslužném díle pro dobro živých bytostí, najde čtenář více informací v jeho vlastní Biografii,« uzavírá Milaräpa 38. kapitolu (»Svatý Gampopa«) svého Gurbumu,
417–448.
Dostupnou Gampopovu biografii spolu s výborem jeho děl pořídil v roce 1520 jeho potomek
Gampopa Sönamlhündub (1488–1552). Toto dílo vyšlo v roce 1974 pod názvem Selected Writings
of Sgam-po-pa Bsod-nams-rin-chen (Dwags-po Lha-rje) with the Biography Written by his Descendant
Sgam-po-pa Bsod-nams-lhun-grub. Podle rukopisné verze uložené v klášteře Gemur v Lahulu dílo
vydalo Tibetan Bonpo Monastic Centre v Dolanji.—Jinou biografii představuje anonymní spis
Čhos kji rdže dpal ldan sgam po pa'i rnam par thar pa Kun khjab sňan pa'i ba dan [Životopis pána
Dharmy vznešeného Gampopy, zvaný Prapor vezde libě znějící], viz Kolmaš, Prague Collection…
(1971), 2: 572 (no 5086).

10

Celým titulem: Dže Gampopä žaldam Lamčhog rinpočhe’i thengwa [Rady Mistra Gampopy,
»Drahocenný růženec pro Nejvyšší cestu«], in Josef Kolmaš, Prague Collection of Tibetan Prints
from Derge III (Index of Titles), 2 vols. (Prague: Academia, 1996. Dissertationes orientales; 48.1–
2), 1: 264 (no 1079).

11

Tibetan Yoga and Secret Doctrines, vyd. Walter Y. Evans-Wentz (London etc.: Oxford University
Press, 1935; 2. vyd. 1967), passim.

12

Initiations lamaïques: des théories, des pratiques, des hommes (Paris: Adyar, 1930; 3. vyd. 1957).

13

Der Weg zur Erleuchtung. Geheimlehren, Zeremonien und Riten in Tibet (Stuttgart: Günther, 1960).
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Ve Švýcarsku působící tibetolog Michael A. Colsman měl přístup k dřevotisku tibetského originálu, který zveřejnil v přepise tibetskou abecedou ve své
práci »Der kostbare Rosenkranz für den Höchsten Weg«. Ratschläge des Meisters
Gampopa.14
Jak tento autor upozorňuje, je jazyk tibetského textu Lamčhog rinthengu
jednoduchý, lakonický a pregnantní, což mu někdy znesnadňovalo jeho adekvátní
převod do němčiny. V řadě případů proto musel svůj překlad na některých
místech doplnit vysvětlujícími poznámkami.
Tibetský autor předesílá své práci kratičký Úvod, ve kterém vzdává
květnatým stylem úctu svým vzácným ratnagurům (doslova ‘guru klenot’) [jimi se
nepochybně rozumí především Marpa a Milaräpa] a vyjadřuje dík za vše, čeho se
mu od nich v duchovním ohledu dostalo. A že když byl o obdržených radách a
doporučeních svých učitelů dlouhou dobu uvažoval, rozhodl se své poznatky v
kostce k užitku svých následovníků shrnout do tohoto ‘Drahocenného růžence
pro Nejvyšší cestu’.
V závěrečném kolofonu, který představuje svého druhu vydavatelský doslov
sepsaný anonymním autorem, se praví: »Dílo napsal Digom Sönamrinčhen [jiné
Gampopovo jméno] z Dagpa ve východním Tibetu, který je »pokladnicí učení«
kadampovců a kagjüpovců«, a vyjadřuje se poděkování jistému Ccheringdöndubovi za finanční podporu vydání díla tiskem. Místo a doba vydání nejsou
uvedeny.

14

Rikon: Tibet-Institut, 1986 (Opuscula Tibetana; 17).
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Část 3
Gampopovy duchovní rady
Celkový přehled
V záhlavích jednotlivých kapitol se nejčastěji objevuje slovo čhö (čhos),
odpovídající sanskrtskému termínu dharma. Je to jeden z klíčových a
mnohovýznamových indických a buddhistických termínů, který lze chápat (a
překládat) podle daného kontextu v některém z dále uvedených významů:
1) Všeindické pojetí vesmírného řádu, zákonů přírody i společnosti, ‘norma’.
2) Náboženství, Buddhovo učení (v tomto významu se píše s velkým písmenem
B).15
3) Soubor etických zásad a pravidel morálního chování, řehole.
4) Projevy reálné skutečnosti, jednotliviny, věci a jevy v jejich obecnosti; stav či
vlastnost věcí, druh či způsob jevů apod.
5) ‘Myšlenkové věci’, myšlenky, psychické procesy, nápady, odrazy v duchu; v
tomto významu je termín dharma těsně spjat s myslí.
6) Faktory bytí, které jsou úhelnými kameny empirické osobnosti a jejího
všehomíra.16

Tematický obsah kapitol
Věci, jež jsou člověku ke škodě (kap. 1) a které k potřebě (kap. 2).
Čeho se má člověk držet (kap. 3), čeho se vzdát (kap. 4) a čeho naopak se
nevzdávat (kap. 5).
Co má člověk vědět a co si pamatovat (kap. 6-7), v čem se horlivě cvičit (kap. 8) a
k čemu se pobízet (kap. 9).
Možnost zbloudění a pochybení (kap. 10-11) a v čem člověk nepochybí (kap. 12).
Co je neužitečné a nesmyslné (kap. 13).
Chyby při praktikování Dharmy (kap. 14).
Nezbytné věci (kap. 15).
Znaky dokonalé a nedokonalé osobnosti (kap. 16).

15

»Vzhledem k tomu, že slovní tvar dharma je odvozen od sanskrtského slovesného kořene dhr-,
‘držet’, je nasnadě tu v témž obsažném smyslu užívat archaického českého participia necessitatis
»držmo«, totiž to, ‘čeho jest se držet’.« Vladimír Miltner, Malá encyklopedie buddhismus (Praha:
Vydavatelství a nakladatelství práce, 1997), 77.

16

Ibid., 77–78.
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Věci zbytečné a bez užitku (kap. 17).
Co způsobuje člověku neštěstí a těžkosti (kap. 18) a naopak co mu přináší
požehnání (kap. 19).
Chyby praktikantů Dharmy (kap. 21).
Co je potřebné (kap. 22) a co nikoli (kap. 23).
Co je obzvlášť ušlechtilé (kap. 24).
Co jsou požehnané dary Dharmy (kap. 26) a co je původem spontánního blaha
(kap. 28).

Přehled kapitol 1. až 28. (překlad názvu a transliterace tibetského titulu)
Kapitola 1.
Deset věcí, které jsou na škodu (phongs pa'i čhos bču).
Kapitola 2.
Deset věcí, které jsou zapotřebí (dgos pa'i čhos bču).
Kapitola 3.
Deset prospěšných činností, kterých je třeba se držet (bsten par bja ba'i čhos bču).
Kapitola 4.
Deset věcí, kterých se má člověk vzdát (spang bar bja ba'i čhos bču).
Kapitola 5.
Deset věcí, kterých se nemá člověk vzdávat (mi spang bar bja ba'i čhos bču).
Kapitola 6.
Deset věcí, které má člověk vědět (šes par bja ba'i čhos bču).
Kapitola 7.
Deset případů, které si má člověk [dobře] pamatovat (ňams su blang ba'i čhos bču).
Kapitola 8.
Deset věcí, ve kterých se má člověk horlivě cvičit (nan tan bja ba'i čhos bču).
Kapitola 9.
Deset věcí, ke kterým se má člověk pobízet (bskul ma gdab pa'i čhos bču).
Kapitola 10.
Deset možností zbloudění ('čhor sa bču).
Kapitola 11.
Deset [možností] pochybení [při rozlišování] odlišných věcí ('dra min gji nor sa
bču).
Kapitola 12.
Deset věcí, které neznamenají [žádnou] chybu (ma nor ba'i čhos bču).
Kapitola 13.
Čtrnáct nesmyslných věcí (don med pa'i čhos bču bži).—Viz níže, Ukázky.
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Kapitola 14.
Osmnáct chyb [těch, kdo se věnují] Dharmě (čhos pa’i mcchang bčo brgjad).
Kapitola 15.
Dvanáct nezbytností (med thabs med pa'i čhos bču gňis).—Poslední 12. sentence v
tibetském originálu chybí.
Kapitola 16.
Jedenáct znaků dokonalé osobnosti (skjes bu dam pa'i rtags bču gčig).—Opakem
toho jsou znaky nedokonalé osobnosti (de dag las log pa ni skjes bu dam pa min pa'i
rtags jin no).
Kapitola 17.
Deset věcí bez [vnitřního] užitku (phan pa med pa'i čhos bču).
Kapitola 18.
Deset věcí, kterými si člověk způsobuje neštěstí a těžkosti (rang sdug rang gis bjas
pa'i čhos bču).
Kapitola 19.
Deset věcí, které přinášejí člověku samotnému požehnání (rang drin rang la čhe
ba'i čhos bču).
Kapitola 20.
Deset [nejlepších reálných] věcí (jang dag pa'i čhos bču).
Kapitola 21.
Deset chyb praktikanta Dharmy (čhos pa'i 'khrul pa bču).
Kapitola 22.
Deset potřebných vlastností (dgos pa'i čhos bču).
Kapitola 23.
Deset [již více] nepotřebných věcí (mi dgos pa'i čhos bču).
Kapitola 24.
Deset obzvlášť ušlechtilých věcí (khjad par du 'phags pa'i čhos bču).
Kapitola 25.
Deset konání, která jsou lepší, ať [již jsou konána jakkoli a kdykoli] (dži ltar bjas
kjang legs pa'i čhos bču).
Kapitola 26.
Deset [požehnaných] darů svaté Dharmy (dam pa'i čhos kji jon tan bču).
Kapitola 27.
Deset pojmů, [které třeba brát] pouze jako označení (ming cam gji čhos bču).
Kapitola 28.
Deset věcí, které jsou původem spontánně vzniklého velkého blaha (bde ba čhen
por lhan gjis grub pa'i čhos bču).
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Část 4
Kapitola 13— Čtrnáct nesmyslných věcí
1.

Získat lidské tělo a nemyslet na svatou Dharmu—to je stejně nesmyslné,
jako octnout se na Ostrově pokladů[17] a vrátit se [odtamtud] s prázdnou.
2. Zasvětit se Dharmě a vydržovat si ženu—to je stejně nesmyslné, jako když se
motýl vrhá na olejovou lampu.
3. Zdržovat se u praktikanta Dharmy[18] a neprojevit víru—to je stejně nesmyslné, jako na břehu oceánu umírat nedostatkem vody.
4. Neučinit Dharmu pomocníkem proti sobectví a čtyřem hříchům[19]—to je
stejně nesmyslné, jako sekeru ke stromu, který má být vykácen, pouze
postavit.
5. Neučinit duchovní rady pomocníkem proti strasti—to je stejně nesmyslné,
jako když nemocný nosí s sebou neužívané léky.
6. Cvičit si jazyk na slabikách tanter[20]—to je stejně nesmyslné, jako když
papoušek odříkává nesrozumitelný text.
7. Rozdávat almužnu z toho, co bylo nabyto krádeží a podvodem—to je jako
vytřepávat kožišinu ponořováním do vody.
8. Ubližovat živým bytostem a přitom uctívat Tři klenoty[ 21]—to je stejně
nesmyslné, jako podávat matce maso [jejího] zabitého dítěte.
9. Zavazovat se k plnění náboženských povinností pouze pro ukojení světských
tužeb—to je stejně nesmyslné, jako nastražovat kočce [zdechlého] potkana.
10. V ctnostném stavu toužit po slávě a poctách tohoto světa—to je stejně
nesmyslné, jako vyměňovat kožený váček vzácných »všesplňujících
drahokamů«[22] za jedno obilné zrnko, nebo za ždibec nevařené kaše, nebo za
kousíček [nějakého jiného] jídla.
11. Vyslechnout mnohé nauky, avšak charakterem zůstat tuctovým člověkem—
to je stejně nesmyslné, jako když lékaře stihá [nějaká] zlá choroba.

17

Ostrov pokladů: sans. Ratnadvípa, metaforické pojmenování ostrova Sinhaly (dnešní Šrí Lanka)
podle množství perel a jiných drahokamů, které se tam nacházejí.

18

Praktikant Dharmy: tib. čhöpa, stoupenec či vyznavač Buddhovy nauky, buddhista.

19

Čtyři hříchy: první čtyři morální prohřešky z buddhistického ‘desatera nectností’ (migewa ču): 1)
‘zabíjení’ (tib. sogčö), 2) ‘krádež’ (midžinlen), 3) ‘smilstvo’ (dölogčö), 4) lež (dzündu mawa).

20

Tantra: doslova ‘učení, traktát’. V tib. vadžrajáně (dordžethegpě) okultní a magické texty a
praktiky.

21

Tři klenoty: sans. Triratna: 1) Buddha, 2) jeho učení Dharma a 3) obec jeho stoupenců sangha.

22

»Všesplňující drahokam«: tib. jižin norbu, legendární drahokam indického bájesloví čintámani.
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12. Nevnímat duchovní instrukce učitele—to je stejně nesmyslné, jako když od
boháčovy pokladny chybí klíče.
13. Nerozumět smyslu Dharmy a poučovat jiné—to je stejně nesmyslné, jako
když slepý vede slepého.
14. Považovat za nejlepší toliko zkušenosti získané praktikováním prvních čtyř
páramit[ 23 ] a nepídit se po podstatě věcí—to je stejně nesmyslné, jako
považovat mosaz za zlato.
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